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Tarımsal�Girdi�Fiyat��Endeksi,�Kasım�2021(TÜİK)

Tarım-GFE’de (2015=100), 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %8,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%32,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,40 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %4,24, tarımda 
kullanılan mal ve hizmet endeksinde %9,18 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma 
katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %25,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %37,93 artış 
gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %15,54 ile malzemeler ve %15,88 ile veteriner harcamaları oldu. 
Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %120,54 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve 
%50,51 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,84 ile veteriner harcamaları ve %2,37 ile malzemeler oldu. Buna 
karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %19,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %11,10 ile 
makine bakım masrafları oldu.

Tarımsal�girdi�fiyat�endeksi�(Tarım-GFE)�yıllık�%36,20,�aylık�%8,52�arttı

Yıllık�Tarım-GFE’ye�göre�8�alt�grup�daha�düşük,�3�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

Aylık�Tarım-GFE’ye�göre�7�alt�grup�daha�düşük,�4�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi



Tarım�Ürünleri��Üretici�
Fiyat�Endeksi,�Aralık�
2021(TÜİK)

Tarım�ürünleri�üretici�fiyat�endeksi�(Tarım-ÜFE)�yıllık�%36,39,�aylık�%12,51�arttı

Yıllık�Tarım-ÜFE’ye�göre�7�alt�grup�daha�düşük,�5�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

Aylık�Tarım-ÜFE’ye�göre�6�alt�grup�daha�düşük,�6�alt�grup�daha�yüksek�değişim�gösterdi

ÜRETİCİ�ÖRGÜTLERİ�TOPLANTISI

Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %12,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%36,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %23,73 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,49, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde 
%6,95, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %12,91 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı 
hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %10,60, çok yıllık bitkisel ürünlerde %11,71, tek yıllık bitkisel ürünlerde %15,00 
artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %2,43 ile turunçgiller ve %20,32 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık 
artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %123,44 ile lifli bitkiler, %67,33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller 
ve yağlı tohumlar ve  %49,31 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış 
gösteren tek alt grup ise %19,80 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %2,44 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt 
ve yapağıları ve %4,20 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın 
yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %26,44 ile turunçgiller ve %17,77 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve 
yağlı tohumlar oldu.

31 Ocak 2022 tarihinde Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğünce Tarım ve Orman Bakanlığı Mehmet Akif 
Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen “Tarımsal 
Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönerge 
Taslağı”nın genel olarak ele alındığı toplantıya Genel 
Başkan Bülent Tunç ve Genel Sekreter Adnan Gültek 
katıldılar.
Üretici ve Yetiştirici Birliklerinin Genel Başkanları ve 
idarecilerinin yer aldığı toplantıda Teşkilatlanma Daire 
Başkanı Fatih Kara yönergenin amacı konusunda 
açıklamalarda bulundu. Birlikler de görüş ve önerilerini 
iletti.
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10-12 Aylık 200-
250 kg Erkek Besi 

Materyali  
(TL/Baş) 

Karkas 
(Yağsız Kesim) 

(TL/kg) 

Besi Yemi 
(TL/kg) 

Kuru Ot 
(TL/kg) 

Arpa  
(TL/kg) 

Saman 
(TL/kg) 

Silaj 
(TL/kg) 

Sakarya 8.750,00 67,00 4,20 2,50 4,00 2,00 1,00 
Konya  10.500,00 65,00 4,00 2,00 3,50 1,20 1,50 
Düzce 9.000,00 62,00 4,00 1,50 4,20 1,50 0,65 
Adana 8.250,00 60,00 4,00 2,50 3,80 2,00 1,50 
Kayseri 11.500,00 65,50 4,00 2,50 4,00 1,00 0,80 
Balıkesir 12.000,00 70,00 4,40 2,70 5,00 2,00 1,00 
Van 12.000,00 63,00 4,20 3,50 4,60 1,35 1,10 
Çanakkale 9.000,00 68,00 5,00 1,50 4,50 1,40 0,50 
Diyarbakır 10.000,00 60,00 3,60 2,00 3,55 1,15 1,00 
Uşak 8.250,00 60,00 4,00 1,90 2,55 0,80 0,65 
Amasya 9.000,00 65,00 4,00 2,00 2,50 1,15 0,70 
İzmir 10.000,00 68,00 4,00 2,20 4,00 1,35 0,80 
ORTALAMA 9.854,17 64,46 4,12 2,23 3,85 1,41 0,93 


